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KOLMAPÄEVAST LAUPÄEVANI 

K  24.01 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.00 Tehnikanõukoja koosolek 
 15.40 Kohtumine Saaremaa valla  
 abivallavanema Helle Kahmiga 
 Õppenõukogu 
N  25.01 16.00 Spordimälumäng Bumerang 
 MK 3x3 korvpall 1.-5, 6.-7.kl P  
 Orissaares 
 Eesti MV kabes 
R  26.01 MK emakeeleolümpiaad 
 Eesti MV kabes 
 21.00 Kabaree 
L  27.01 10.00 Kunstiolümpiaad 
 Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 
 Eesti MV kabes 
P  28.01 Eesti MV kabes  
E  29.01 09.45 PK Klassivanemate koosolek 
 10.45 G Klassivanemate koosolek 
 13.00 Direktsiooni koosolek  
T  30.01  10.00 MK etlejate konkurss, 4.-6. kl klass  
 13.00 MK etlejate konkurss  
 Vanalinna koolis, 7.-9. klass 
 16.00 Õpilasesinduse koosolek 
K  31.01 12.00 MK etlejate konkurss  
 gümnaasiumile Kuressaare  
 Linnateatris 
 15.30 Ainekomisjonide esimeeste  
 koosolek 
N  01.02 16.00 Põhikooli mälumängu II  voor 
 MK Nuputa võistlus 
 16.00 Väärikate Ülikool 
 18.30 Ö-Ülikool 
R  02.02 19.00 Kabaree  
 VAB konkurss Hansenist  
 Tammsaareni Albus 
 MK Võrkpall 7.-9. kl   Kuressaare SH 
L  03.02 MK bioloogiaolümpiaad 
 20.00 Kabaree vilistlastele       
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  24.01 Anne Teigamägi. Räpina lainetel 
N  25.01 Direktsiooni info 
R  26.01 Iivi Jakobson. Elust raamatukogus 
E  29.01 Viljar Aro 

T  30.01 Heelika Aus. Taas erivajadustega  
 õpilastest 
K  31.01 Madli Mikli. Helsingi  
 haridusmessist 
N  01.02 Direktsiooni info 
R  02.02 Merle Prii. Riigieksamist teisiti 
 

TÄNU TEGIJALE! 
 

Rita Ilves — õpilaste suurepärase juhendamise 
eest üleriigilisel B. Alveri konkursil 
Tuulelapsed. 

Aime Metsmaa — õpilaste suurepärase 
juhendamise eest maakondlikul 10.-12.kl 
võrkpallivõistlusel. 

Arne Loorpuu, Indrek Peil — õpilaste 
suurepärase juhendamise eest maakondlikuks 
füüsikaolümpiaadiks. 
 

RIIGIGÜMNAASIUM JA SPORT 
 

Täna arutletakse selle üle, mida ja kuidas 
ehitada väljavalitud territooriumile. Tundub, et 
arutelul ei ole ei piisavat laiust, sügavust ega 
perspektiivitunnetust. Kuna pind on pigem 
väike, võiks rohkem ehitada õhku. Siis annaks 
ehk naaberkooliga koostöös isegi omavahelise 
köisraudtee avada. Kõige kasulikum, odavam ja 
mõistlikum oleks uusehitis ühendada vanaga e 
luua üks terviklik kool kõigile 
gümnaasiumiharidust soovijatele. Kui tahta 
tõeliselt head kooli, tuleks kogu territooriumit 
käsitleda hariduslinnakuna, kuhu kindlasti 
kuuluvad ka riigi poolt mitterahastatavad 
õpilaskodu ja spordirajatised. Aga kas peabki 
seda kooli koos kõige vajalikuga just sinna 
ehitama? 
 
Sport on aga palju laiem küsimus. Seda peaks 
käsitlema nii vaatega tulevikku kui arvestama 
kogu linna ja ka uue valla vajadusi. Ja selle üle 
võiksid arutleda selle ala spetsialistid. 
Küsimusi jagub: 
- Kas staadion jääb või asendub väiksemate ja 
loodetavasti põnevate erinevate 
spordiväljakutega? Kui staadionit ei jää, siis 
kus ja kuidas seda vajadusel kasutada? 
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- Kas oleks vaja ehitada ka mingi sisehall või 
piisab läheduses olevast spordihoonest? Juba 
praegu on seal kitsas ja SÜG-i õpilaste arv 
oluliselt ei vähene — seega suurenev 
gümnaasiumiõpilaste hulk ei mahu ära.  
- Kuidas on lood ujumisvõimalustega? Juba 
praegu ei saa praktiliselt ujuda pooled linna 
õpilastest, rääkimata kogu vallast. 
Pakun mõningaid vastusevariante: 
- Korras staadionit on muidugi patt lammutada, 
aga kui uut kooli sinna ei tule, siis ei kujuta ka 
ette, kuidas staadioni siiani üsna vähene kasutus 
suurenema peaks ... 
- Kui staadioni asemel väikseid spordiväljakuid 
teha, siis need võiks olla väljaspool õppeaega 
kõigile avatud — pallimängud, ketasgolf, 
välijõusaal, õueklass(id) jne 
- Ehk jätta spordihoone uue gümnaasiumi 
kasutusse ja ehitada SÜG-i territooriumile 
korralik ujula koos paari spordisaaliga oma 
vajaduste rahuldamiseks ja võimaluseks ka 
riigigümnasistidel ujuda. 
 
Kõige hullem on kiirustamine. Uus kool peaks 
saama ehteks linnale nii oma väljanägemise kui 
kogu territooriumi sidususe ja õpetava 
funktsiooni poolest. Nii nagu tühjad seinad ei 
õpeta, nii ei ole kooli jaoks mõistlik ka 
läbimõtlemata ja poolik territoorium. Ka naabrid 
peaks uusehitisest tundma rõõmu ja aduma oma 
kodude vääristumist, mitte vastupidi. 
 
Rahu, ainult rahu meile kõigile. 
 
Viljar Aro, koolijuht 
 

MIDA 2. KLASSID KOOLILE 

SÜNNIPÄEVAKS KINGIKSID? 
 

SÜG- 99 
Teised klassid joonistasid kooli sünnipäevaks 
pildi ja kirjutasid juurde, mida nad soovivad 
koolile kinkida. 
Siin mõned mõtted: 

2.A 

*Mina soovin koolile šeifi — Remi 
*Mina tahan, et kool saaks ujula — Sebastian, 
Eudora 
*Mina kingiks koolile tarkust — Gert 
*Mina kingin koolile bussi — Greta 
*Mina soovin koolile ekskavaatori (pilt oli  
eskalaatotist!) — Priidik 

*Uued pingid — Lisette 
*Kingin plaistaisoni ja X- poksi — Iko 
*Ma tahaks, et koolis oleks loomatunde —  
Karmenete 
*Ma soovin, et koolis oleks rohkem klasse —  
Richard 
*Ma kingin koolile loomad — Elisabeth 
*Ma kingin j´koolile loomaaia — Isadora 
*Ma soovin, et koolile uued miniarenat ja uusi 
väravaid! — Edward 
 
2.B 

*Aitäh SÜG, et aitad mind sel teel! 
  Aitäh, SÜG, et annad mul haridust. Oled 
parim kool, mida tean, 
  siin head õpetajad, kes leiavad üles kõik vead! 
— Lenna 
*Mina kingin mänguväljaku, et lapsed saaksid 
mängida — Helerin 
*Kingin koolile armastust, 5+, musi ja 
makaroone — Hugo 
*Mina kingin koolile raha — Johanna 
*Ma tahaks, et kool saaks toredaid lapsi ja 
õpetajaid juurde — Merit 
*Kingin koolile helikopteri, et lennata kooli — 
Janar 
*Mina kingin koolile armastuse tordi! — Loore 
*Mina kingin koolile uued lauad — Aleksandra 
*Ma kingin koolile lifti selleks, et saaks 3. ja 4. 
korrusele — Renar 
*Ma kingin koolile 5. korruse. Sellepärast, et 
siin on vähe ruumi — Jete-Mia 
 
2.D 

*Ma tahan koolile kinkida sööklas käte 
kuivatamise masina — Karola 
*Maailma parim kool- MEDAL koolile! — 
Mart 
*Saaremaa Ühisgümnaasiumi raamat- Gerliin 
*Kingin kitarri — Meriliia 
*MA soovin, et koolis oleks rahu — Raien, 
Marin 
*Ma soovin koolile kinkida klaveri — Tomi 
Henry 
*mina kingiks koolile ujumisbasseini — 
Lootus 
*Mina kingin aulasse lilled — Deara-Dali 
*Tort SÜG-ile — Tuule 
*Kingitus koolile — tahvlilapp — Emil 
*Minu kingitus koolile on reisibuss — Oskar 
*Mina kingiksin koolile igast õpetajast eraldi 
maali. Palju õnne, SÜG! — Anna-Maria 
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MÕTTESPORDI OLÜMPIAADI  

II ETAPP 
 

Esmaspäevast neljapäevani toimus mõttespordi 
olümpiaadi teine etapp. Olümpiaadil võisteldakse 
neljal alal: male, kabe, gomoku ja sudoku ning 
kolmes vanuseastmes: algkool, põhikool ja 
gümnaasium. 
Esmaspäev ja maleturniir. Kahe etapi 
kokkuvõttes on SÜG-i algkooliõpilased 17. 
kohal, põhikoolis saavutas Andre Koppel 8. koha 
ning kooli võistkond hoiab kümnendat kohta, 
gümnaasiumis saavutas Iiv Aavik kümnenda 
koha ning kooli võistkond (Karl Henry Teär, Uku 
Pärtel Rand, Triinu Jakson, Kristin Himmist, Iiv 
Aavik, Mari Tiitson) on kahe etapi kokkuvõttes 
teine 
Teisipäev ja kabe. Algkool 17. koht, põhikooli 
õpilane Paul Antsaar saavutas 6. koha ning 
põhikool (Kalev Kaasik, Paul Antsaar, Sander 
Teras, Andres Sui, Andre Koppel, Voldemar 
Kirss, Ekke Jaak Valge, Torm Vatsfeld, Vootele 
Mets) samuti kuues koht. Gümnaasium II koht, 
Iiv Aavik viies. 
Kolmapäev ja gomoku. Algkool 13. koht, 
põhikool  9. koht,  gümnaasiumile  esikoht.   Karl 

Henry Teär kuues ning Uku Pärtel Rand 
kaheksas. 
Neljapäev ja sudoku. Algkool (Ron Sebastian 
Puiestee, Illimar Kirss, Kaur Vesberg, Kristiin 
Pulk, Märt Pääsukene, Liset Isabel Karu, Kert 
Käsper, Siim Vatsfeld) teine koht, 
individuaalselt saavutas Kristiin Pulk II koha. 
Põhikool kahe etapi kokkuvõttes viiendad ja 
gümnaasium esikohal. 
Koondtabelis mahuvad esikümnesse Iiv Aavik 
5. koht, Mari Tiitson 8. koht ja Karl Henry Teär 
10. koht. 
Suured tänud Triinu Jaksonile abi eest 
korraldamisel ning algklasside juhatajatele 
õpilaste suurepärase ettevalmistamise eest 
sudoku võistluseks. 
Võistluste kolmas etapp toimub 12.-15. 
veebruar. 
 

Arne Loorpuu 

 

VABARIIKLIK KONKURSS 

TUULELAPSED 
 

 
 

19.-20. jaanuarini toimus Jõgeval 13. korda 
üleriigiline B. Alveri konkurss Tuulelapsed. 
Tänavu oli etenduste aluseks Lehte Hainsalu 
luule.  
Kreputlased esitasid poeemi "Päike, süüta 
laulutuli!", mis oli kirjutatud laulupeo 
sajandaks sünnipäevaks, kuid tänases päevas 
mõjub ta kui Eesti Vabariik 100-le kirjutatud 
tekst. 
 
Konkursil osales 22 truppi ja esinejaid hindas 
žürii, kuhu kuulusid kirjanikud Lehte Hainsalu 
ja Leelo Tungal, Vanemuise noorsootöö juht 
Mall Türk, Harrastusteatrite liidu juht Kristiina 
Oomer, näitleja ja õppejõud Toomas Lõhmuste, 
ajakirjanikud Märt Treier ja Margus Mikomägi,  
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TLÜ õppejõud Rain Mikser, teatrikriitik ja 
lavastaja Jaak Allik. 
 
Kreputlased pälvisid ühe kuuest 

laureaaditiitlist. 
 
Lisaks konkursile oli mälestushetk B.Alveri 
pargis, noored said lustida peoõhtul ja nautida 
improteatri etendust. 
 
Aitäh Kreputlastele ülitubli esinemise ja muidu 
mõnus olemise eest! Tänukummardus ka meie 
toredale bussijuhile Tõnu Vaherile. 
 
Rita Ilves 

 

Algklasside jalgpalli 

meistrivõistlused Salmel 

 

 
 
18. jaanuaril toimusid Salmel 1.-3.kl jalgpalli 
meistrivõistlused, kuhu registreerus 9 võistkonda: 
Muhu, Orissaare, Valjala, Lümanda, Salme, Aste, 
Leisi, Kaali ja Saaremaa Ühisgümnaasiumi poiste 
võistkond. Väljakul oli 5 mängijat, võistkonnas 7 
mängijat. Kõiki võistlustest osavõtjaid autasustati 
Eesti Jalgpalli Liidu diplomiga ja võistkonda 
palliga. Lisaks esimest kolme  võistkonda 
medalite ja esikohta karikaga. Mängud olid 
põnevad ja tasavägised. Koju tuldi 
pronksmedalitega.  
 
Kooli võistkond mängis koosseisus: Edward 
Lulla 2.a, Kerton Lokna 2.a, Hugo Sarapuu 2.b, 
Jesse Esna 2.b, Mattias Kobin 3.b, Daniel Piht 3.b 
ja Teet Lempu 3.b klass. Võistkonna suurimad 
väravalööjad olid Hugo Sarapuu 6 väravat ja 
Jesse Esna 4 väravat. 
 

Võistkonda toetas ja juhendas kohapeal 
lapsevanem Jaanis Sarapuu. 
 
Marina Mäetalu 

 

KODUTÜTARDE LAAGRIPÄEV 

20. jaanuaril kogunesid SÜG-i kodutütred 
kaminasaali, et alustada toredat laagripäeva. 
Kui kõik olid kohale jõudnud, alustasime 
tutvumiseringi karu Martaga. Karu Marta on 
meie rühma sõpruse sümbol. Rääkisime talle, 
kuidas meil nädal on läinud. Järgmiseks jagas 
õpetaja meid gruppidesse. Minu ja Kristina 
grupis olid Marta ja Eudora. Õpetasime neile 
kodutütarde 10 seadust, Eesti hümni, rääkisime 
hügieenist ja õpetasime neile kodutütarde 
tõotust: „Tahan olla korralik ja aus, armastada 
oma kodu ja isamaad, aidata ligimest ja jääda 
ustavaks kodutütarde põhimõtetele ja 
seadustele.“ 
Kodutütarde juhtlause on: „Isamaa auks – alati 
valmis!“ 
 Peale õppetundi tuli meile voltimist õpetama 
Merle Prii tütar. Koera voltimine  oli väga 
raske ja sai palju nalja. 

 
Järgmisena hakkasime kokkama, tegime 
vahukoore-piparkoogi maiust. Selleks 
oli vaja vahukoort, suhkrut ja piparkooke. See 
väga maitsev ja teha oli lihtne. 
Lõpuks jagas õpetaja meid gruppidesse ja 
toimus võistlus Eesti hümni sõnade peale. Meie 
grupp võitis. 
 Lõpuringis soovisime üksteisele midagi head. 
Laager lõppes spordihoones orienteerumisega. 
 
Täname õpetaja Merle Priid toreda laagripäeva 
eest ja ootame uut põnevusega! 
 
Eliise Kask, 8.A 


